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Pezsgők / Sparkling Wines / Sekte

tÖrley CHaRMant DouX

950 Ft/0,2 l    2900 Ft/0,75 l

tÖrley Gála

2900 Ft/0,75 l

tÖrley alkoHolMenteS

2900 Ft/0,75 l

hunGaria eXtRa DRy

1100 Ft/0,2 l    4900 Ft/0,75 l

hunGaria iRSai olivÉR

4900 Ft/0,75 l

kreinBacher BRut ClaSSiC

5900 Ft/0,75 l

PatriciuS BRut CuvÉe

5900 Ft/0,75 l



St. andrea álDáS (eGRi BikavÉR) 2015 eger

Érett meggy, cseresznye, fi nom füst és babér. Ízében is a gyümölcsös karakter dominál, elegáns hordó-
val és földes-gombás terroir jegyekkel. zamatos, lédús, közepesen testes, szép arányokkal. 

Ripe sour cherry, cherry, subtle smoke and bay leaf. the fruity character also dominates the palate, 
alongside the elegant barrel and earthy/mushroom terroir notes. a fl avoursome, juicy wine with me-

dium body, nice details.

Reife Sauerkirsche, kirsche, feiner Rauch und lorbeer. in seinem Geschmack dominiert auch der fruch-
tige Charakter mit elegantem Fass und erdig-pilzartigen terroir-noten. aromatisch, saftig, mit mittle-

rem körper, schönen verhältnisse und langem Potential.

850 Ft/0,1 l    6400 Ft/0,75 l

SauSka CaBeRnet SauviGnon 2015 villány

Sötétlila, mély színű, és illatú sauvignon villányból. kávé, szeder, fekete ribizli illata, fi nom fa, keleti fű-
szerek. a korty hosszú, száraz, élénk. Fekete ribizli, az érlelésre használt francia hordókból származó 

fi noman fás jegyek. Sok íz, hosszú lecsengés, van benne potenciál.

Dark purple, deep coloured and aromatic Sauvignon from villány. Coffee, blackberry, blackcurrant on 
the nose, subtle oak, eastern spices. the palate is long, dry and lively. lot of fl avours, long fi nish, great 

potential.

Dunkellila, tiefe Farbe. ein Duft von kaffee, Brombeere, schwarzer Johannisbeere, feines Holz und östli-
che Gewürze. Der Schluck ist lang und lebendig. viele aromen, langer abklang, es gibt darin Potential.

890 Ft/0,1 l    6900 Ft/0,75 l

A ház borai / Wines of the House / Weine des Hauses

PatriciuS tokaJi SáRGa MuSkotály 2015 tokaj

a tokaji borvidék talán legegyedibb karakterű fajtája a Sárga muskotály. igazán otthonára lelt a borvi-
déken, évszázadok óta termesztésben van. illatában a fajta könnyed, egyedi gyümölcsössége jelenik 
meg. a szép, ígéretes illatvilág után ízvilágában is sokat ad. a szigorú terméskorlátozás és a termőhely 
adottságai miatt gazdag ásványosság, szép testesség, elegáns savak, harmónikus egyensúly és hosszú 

utóíz jellemzi.

this completely dry wine is a speciality of Patricius Winery. enchanting fruityness on the nose, mineral-
ity of volcanic soil on the palate and elegant acidity make this wine complex. Perfect choice to refresh 

yourself in summer evenings.

390 Ft/0,1 l    2900 Ft/0,75 l

PatriciuS HáRSlevelű 2015 tokaj

Mézes-gyümölcsös illatjegyek, elegáns ásványosság és szép egyensúly jellemzi ezt a reduktív környe-
zetben fermentált és érlelt terroir-bort. illatában a fajtára jellemző gyümölcsösséget hozza, melyet kós-

toláskor a szájban fi nom ásványosság kísér. elegáns savak, szép egyensúly.

Honey and fruityness, elegant minerality and nice balance characterizes this terroir-wine. Fermenta-
tion and ageing took place in reductive enviroments. lot of fruityness on the nose followed by delicate 

minerality on the palate. elegant acidity, nice balance.

390 Ft/0,1 l    2900 Ft/0,75 l

PatriciuS tokaJi FuRMint 2015 tokaj
(száraz, dry, trocken)

a fajtára jellemző gyümölcsösség, erőteljes mineralitás és elegáns savak jellemzik a bort, háttérben 
a részbeni hordós fermentáció és érlelés fi nom vajas, pörkölt mandulás jegyeivel. Jól iható, könnyed 

tokaji bor.

Fruityness of the variety on the nose, strong minerality and elegant acidity on the palate characterizes 
this well-balanced wine together with the delicate butter and roasted almond notes in the background. 

an easily drinkable light tokaji wine.

390 Ft/0,1 l    2900 Ft/0,75 l



Balla Feketeleányka 2014/2015 Ménes

Régi, belső-erdélyi szőlőfajta, gyümölcsös és fűszeres, mély, sötét rubinszínnel, meggyes-áfonyás íz, 
egy kis kakaós jelleg, keleties fűszeresség. Érett, lágy tanninok, kerek, jó egyensúlyú.

an old transylvanian grape variety, a fruity and spicy red wine with a deep, dark ruby colour, sour 
cherry and blueberry flavours, with a touch of a cocoa note and eastern spiciness. Ripe, soft tannins, 

round and well-balanced. 

eine alte Rebsorte aus dem inneren teil von Siebenbürgen, fruchtig und würzig, mit dunkler, 
rubinroter Farbe und einem Geschmack von Sauerkirsche und Heidelbeere, wenig kakao-Charakter, 

orientalischer Würzigkeit. Reife, milde tannine, runde, gute Balance.

750 Ft/0,1 l    5800 Ft/0,75 l

St. andrea CSakeGySzóval Pinot noiR 2014 eger

intenzív meggyes-ribizlis illat, némi avaros, fenyőgyantás vonallal kiegészülve. Pici kömény, rózsa, füst. 
a korty feszes, elegáns, ízében a gyümölcsök mellett füstös, érlelt sonka, fenyő, avar és erdei gombák.

Sour cherry, blackcurrant aromas along with noble undergrowth and pine wax notes. a touch of cara-
way seed, rose and smoke. taught, elegant palate, with smoke, cured ham, pine, forest mushroom 

flavours.

intensiver Duft von Sauerkirsche und Johannisbeere, mit wenig Waldboden und tannenharz ergänzt. 
Wenig kümmel, Rose und Rauch. Der Schluck ist fest und elegant, in seinem Geschmack erscheinen 

neben den Früchten geräucherter, gereifter Schinken, Pinie, Waldboden und Waldpilze.

750 Ft/0,1 l    5800 Ft/0,75 l

Günzer kaDaRka 2015 villány

„Öt apró fürtöt kényeztettünk tőkénként”– mondja róla Günzer zoltán. telt, fűszeres, túlérett illat, vastag, 
gazdag korty. Fűszerei is mélyebbek, gyümölcsei feketébbek, cassisszal, szederrel, erdei gyümölcsökkel. 

 “We spoilt five tiny clusters per vine,” explains zoltán Günzer. Full, spicy, overripe aromas, thick and 
rich palate. the spices are deeper too, the fruits are blacker with cassis, blackberry, forest fruits. long 

finish, subtle oak.

„Fünf kleine trauben haben wir pro Weinstock verwöhnt.”- sagt darüber zoltán Günzer. voller, würziger, 
überreifener Duft, und ein dicker, reichhaltiger Schluck. Seine Gewürze sind auch tiefer, seine Früchte 

schwarzer, mit Cassis, Brombeeren und Waldfrüchten. langer abklang, feines Holz.

790 Ft/0,1 l    5900 Ft/0,75 l

PatriciuS tokaJi aSzú 5 PuttonyoS 2013 tokaj

Finom őszibarack, kajszibarack és virágillat kíséri a bort. az élénk savak és az édesség egyensúlyt teremt 
a szájban. az íz hosszú, lágy lecsengése elegánsan zárja le a bort. a kék sajtok megnyithatják e bor mély 

aromáit és teljessé tehetik a harmóniát.

Fine nose of peach, apricot and flowers. vibrating acidity and kind sweetness on the palate are forming 
a balance. a long, smooth taste is giving an elegant finish.

15.900 Ft/0,5 l

PatriciuS katinka tokaJi FuRMint 2015 tokaj
(töppedt szőlőből készült édes bor)

a késő őszi szüret során válogatott fürtök egyaránt tartalmaztak egészséges, túlérett és botritiszes 
szőlőszemeket. a bor alapját illatban és ízben a furmint és a sárgamuskotály határozott fajtajegyei adják 

meg. ásványosság, lendületes egyensúly jellemzi hihetetlen hosszú lecsengéssel és krémességgel.

Selected bunches containing healthy, over-ripened and partly botrytized berries which were picked dur-
ing the late – autumn harvest. the characteristic varietal notes of Furmint and yellow Muscat form the 
foundation of this wine, braced by minerality and zippy acidity for great balance and topped off with an 

incredibly long finish and creaminess.

1100 Ft/0,1 l   3800 Ft/0,375 l



Molnár CaBeRnet FRanC 2014/2015 Mátra

Sötétbíbor színű fajtajelleges, sokrétű, bársonyos bor, élénk savtartalommal. illatában a piros bogyós 
gyümölcsök jelennek meg, fűszeresség és hosszú utóíz jellemzi. a tölgyfahordós érlelés különleges 

ízekkel „öltözteti” fel a bort.

Purple colored complex, velvety wine, with a lively acid content. it scents like red berries, characterised with 
spiciness and a long aftertaste. Mellowing in oak barrels enriches the taste of wine with special savours.

Sortencharakteristischer, komplex, samtartiger Wein mit dunklen Purpurfarbe und lebendige Sauerin-
halt. Reicht nach rote Beerenfrüchte, es kennzeichnet mit Würzigkeit und langer nachgeschmack. Die 

Reifung im eichenholzfässer bereichert den Wein mit speziellen aromen.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

thuMMerer tRÉFli 2013/2015 eger

Hat szőlőfajta édesre erjesztett borának házasításával készült. Sajátos ízlésvilágot tükröz: érett gyümöl-
csös édessége, 45 grammos természetes maradék cukra a túlérett egri szőlőből származik, alkoholtar-

talma mindössze 11%. 

a blend of six grape varieties fermented to sweet. its ripe fruity sweetness and 45 grams of residual sugar 
come from the overripe eger grapes, which were also responsible for its very low alcohol content of 11%.

ein verschnitt aus sechs Rebsorten, die zu einem süßen Wein gegoren wurden. er spiegelt eine eigen-
artige Geschmackwelt: seine reife, fruchtige Süße, sein 45 Gramm natürlicher Restzucker stammt von 

den überreifenen trauben in eger, sein alkoholgehalt ziemlich niedrig, lediglich 11%.

650 Ft/0,1 l    4800 Ft/0,75 l

Villa tolnay RaJnai RizlinG tavaSz 2015/2016 Badacsony

100% rajnai, 100% bazalt, 100% acéltartály. orgonás, jácintos, tavaszi virágos illatok, finom, gazdag és 
telt korty. Hosszú bor, csontszáraz, lecsengésében jóleső ásványos íz. a tavasz-sorozat elegáns, zama-

tos tagja.

100% Riesling, 100% basalt, 100% steel tank. lilac, hyacinth, spring flower aromas. Delicious, rich and 
full palate. a long, bone dry wine with pleasant mineral flavours on the finish. an elegant, flavoursome 

member of the tavasz (Spring) series.

100% Rhein-Riesling, 100% Basalt, 100% Stahltank. Die Düfte von Flieder, Hyazinth und Frühlingsblumen 
und ein feiner, reichhaltiger und voller Schluck. elegantes, aromatisches Mitglied der Frühling-Serie.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

Günzer CaBeRnet FRanC 2014/2015 villány

Ragyogó rubinszín, mandulamarcipános, cseresznyés, cseresznyebefőttes illat. Csak kisebb része pi-
hent hordóban, a nagyja tartályban érett. Finoman fanyar, sima, szedres, ribizlis és hosszú korty.

Shiny ruby colour with aromas of almond marzipan, cherry and cherry compote. the smaller part of it 
was rested in barrels, the larger part in tanks, for the sake of maintaining the primary fruit notes. Deli-

ciously sour and smooth, with blackberry and redcurrant on the long palate. 

Wunderschöne rubinrote Farbe und ein Duft von Mandelmarzipan, kirsche und kirschkompott. nur 
ein kleiner teil wurde im Fass gelagert, der größere teil wurde im interesse im Behälter gereift. Fein 

herber, glatter und langer Schluck mit Brombeere und Johannisbeere.

690 Ft/0,1 l    4900 Ft/0,75 l

Molnár éS fiai olaSzRizlinG 20165 eger

elegancia, simaság, könnyedség és csiszoltság – ez az igazi pannóniai – olasznak mondott – magyar 
rizling sajátja. az első pohár után az ember máris kívánja a következőt!

elegance, smoothness, lightness and refinement – this is the real Pannonian character of Hungarian 
‘Rizling’, even if it’s called ‘italian’ (olasz). after the first glass, one just wants to have another.

eleganz, Glatte, leichtigkeit und Geschliffenheit – das ist die eigenartigkeit des echten ungarischen 
Riesling, der als italienischer gesagt wird. nach dem ersten Glas möchte man das folgende trinken!

460 Ft/0,1 l    3400 Ft/0,75 l

Benedek Péter CSeRSzeGi FűSzeReS 2015/2016 eger

intenzíven illatos, virágos, sárga húsú gyümölcsökkel. Játékos, gazdag szőlőíz, összetett savak, hosszú, 
fűszeres zamatok. a kézi szüret után a hűtött cefre, kíméletesen préselve, hidegen került erjesztésre.

intensely aromatic, floral wine with yellow-fleshed fruit. Playful, rich grapey flavour, complex acidity, 
long, spicy flavours. Following the hand harvest, the cooled mash was pressed gently, then fermented 

at a cool temperature.

intensiv duftend, blumig, Früchte mit gelbem Fruchtfleisch. Spielerischer, reichhaltiger traubenge-
schmack, komplexe Säuren, lange, würzige aromen. Handgelesene trauben, dann gekühlte Maische, 

schonende kelterung und kalte Gärung.  

460 Ft/0,1 l    3400 Ft/0,75 l

Fehérborok / White Wines / Weissweine



Vörösborok / Red Wines / Rotweine

SauSka RoSÉ 2016 villány

a házasítás alapja most is a kékfrankos. ezt merlot, kis cabernet franc és syrah fűszerezik villányi és 
siklósi területekről, rozénak szüretelve. Élénk, lendületes, nagyon jó kiállású rozé, könnyed, finoman 

gyümölcsös.

the basis of the blend is again kékfrankos, which is spiced up by Merlot, a touch of Cabernet Franc and 
Syrah from villány and Siklós parcels, harvested especially to make rosé. lively, zesty, light and subtly fruity.

Der Grundwein des verschnittes ist jetzt auch Blaufränkisch. er wird von Merlot, wenig Cabernet Franc 
und Syrah gewürzt, von Gebieten in villány und Siklós, für Roséwein gelesen. Munterer, belebender, 

sehr gut bekömmlicher Roséwein, leicht und fein fruchtig. 

650 Ft/0,1 l    4800 Ft/0,75 l

Gál tiBor eGRi CSillaG 2016 eger

két leányka, sima és király. két blanc, pinot és sauvignon. Mellettük viognier, zenit és szürkebarát. a 
csillag frissítő, citrusos, vidám, tartályban érlelt, könnyedebb arca, kis természetes maradék cukorral.

two leánykas, leányka and királyleányka, two Blancs, Pinot and Sauvignon, along with viognier, zenit 
and Szürkebarát (Pinot Gris). the refreshing, citrusy, buoyant, tank-aged and lighter style of egri Csillag 

(lit. eger star) that is rounded out to be even more delicious with a touch of residual sugar.

Mädchentraube und königmädchentraube. zwei Blanc, Pinot und Sauvignon, daneben viognier, zenit 
und Pinot Gris. Der im Behälter gereifte Csillag ist erfrischend, lustig, mit zitrusfrüchten, sein leichteres 

Gesicht wird von wenig natürlichem Restzucker rund und noch köstlicher gemacht. 

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

Günzer PoRtuGieSeR 2016 villány

Érett portugieser. tartályban erjedt és érett, hogy a maximális lédus gyümölcsösséget hozza. Mély 
rubin szín, kékes-lilás széllel, a fajtára jellemző intenzív gyümölcsaromákkal. Finom, fajtajelleges, lendü-

letes oportó kis- és nagyharsány napfényes lejtőiről.

it was fermented and aged in tanks in order to bring the maximum of juicy fruitiness. Deep ruby colour 
with a bluish-purplish rim and the intense fruity aromas of the variety. Delicious, varietally pure, zesty.

er hat im Behälter gegoren und wurde auch hier gereift, um die maximale, saftige Fruchtigkeit bringen 
zu können. tiefe rubinrote Farbe, mit blau-lila Rande, und für die Sorte charakteristischen, intensiven 

Fruchtaromen.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

Szőke iRSai olivÉR 2016 Mátra

Mátyás irsaija hozza a tankönyvi jegyeket: csupa finom fűszer, szőlővirág, citrusok és egy pici fehérhúsú 
körte. nagyon jóivású, friss újbor egy olyan évből, ami nagyon jól áll a korai szőlőfajtáknak.

the liveliness of new wine, it exudes delicious spices, grape flower, citrus fruit and a touch of white-
fleshed pear. a fresh, new wine with very good drinkability from a vintage that suited the early ripening 

grape varieties a lot.

lebendigkeit des Heuerweines, voller feine Gewürze, traubenblüte, zitrusfrüchte und wenig Birne mit 
hellem Fruchtfleisch. Sehr gut bekömmlicher, frischer Heuerwein aus einem solchen Jahrgang, der der 

früh reifenden Rebsorte sehr gut steht.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

heiMann kÉkFRankoS 2015/2016 Szekszárd

Szépen nyíló cseresznye és meggy illat, közepes test, kékfrankos fűszerek, gyümölcsök, kis fa. Jó arányok. 
100% kékfrankos acél- és fakádban erjesztve, majd 50 hl-es fakádakban és nagyhordókban érlelve.

nicely opening cherry and sour cherry aromas, medium body, kékfrankos’ spice and fruit, with a touch 
of oak. Good harmony. 100% kékfrankos fermented in steel and wooden vats, and aged in 50 hl wood-

en vats and big barrels.

Schön öffnender Duft von kirsche und Sauerkirsche, mittlerer körper, Blaufränkisch-Gewürze, Früchte 
und wenig Holz. Gute verhältnisse. 100% Blaufränkisch im Stahl- und Holzwanne gegoren, dann im 50 

hl großen Holzwannen und großen Fässern gereift.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

thuMMerer kiRályleányka 2015/2016 eger

nagy klasszikus: thummerer vilmosék noszvaji szőlőjéből, a mesés nevű kőkötő-dűlőből. Halvány zöl-
dessárga szín, enyhén muskotályos friss szőlővirág illat, üde, karcsú, lendületes bor, szép savháttérrel.

a big classic from the thummerers’ noszvaj vineyard with a fairytale name: the kőkötő (Stonebinder) 
vineyard. Pale greenish-yellow colour, slightly Muscaty, fresh, grape flower aromas. a refreshing, lean, 

zesty wine with nice acidity.

ein großer klassiker: aus den trauben von vilmos thummerer‘s in noszvaj, aus dem Weingarten kőkötő 
mit märchenhaften namen. Blasse grünlich-gelbe Farbe, ein milder Muskateller-Duft mit frischer trau-

benblüte. ein knuspriger, dünner, belebender Wein mit schönen Säuren im Hintergrund.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l



GünzeR CHaRDonnay 2013/2014 villány

Siklósi területek érett gyümölcséből, alacsony tőketerhelés mellett, beoltva, kontrollált körülmények kö-
zött erjedt. Szalmasárga színű, virágos, mentás illatú. a teltebb, hordós érlelésű fehérborok kedvelőinek.

Made from low yields of ripe fruit from Siklós parcels via controlled fermentation. Straw yellow colour, 
floral, mint aromas. livelier acidity than the previous vintage with oaky and creamy notes. For fans of 

fuller, oak-aged white wines.

neben niedriger Weinstockbelastung hat er geimpft, unter kontrollierten umständen gegoren. ein 
Chardonnay mit strohgelber Farbe, und einem Duft von Blumen, Minze. Für Weinliebhaber des molli-

geren, südlichen Stils, die die im Holzfass gereiften Weißweine gerne haben.

550 Ft/0,1 l    3900 Ft/0,75 l

cSernyik RozÉ 2016 Gyöngyös

kékfrankosból készült rozé, vezető illatjegye a szamóca, amit őszibarackra és cukorkára emlékeztető 
villanások árnyalnak tovább. telt, piros bogyós gyümölcsökben gazdag ízvilág, friss savakkal és kis 

szén-dioxiddal. nagyon jól iható, 4 gramm maradék cukor kerekíti.

aus Blaufränkisch hergestellter Roséwein, seine führende Duftnote ist erdbeere, die von an Pfir-
sich und zuckerchen erinnernden nuancen getönt werden. volle, an roten Beerenfrüchten reichen 
Geschmackwelt, mit frischen Säuren und wenig kohlendioxid. Sehr gut bekömmlich, er wird von 4 

Gramm Restzucker gerundet.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

St. andrea naPBoR 2015/2016 eger

világos citromszín, közepes intenzitással. Friss citrusfélék, fehér húsú őszibarack, fehér szirmú virágok 
illata. Száraz, üdítő korty, hosszú, határozott, friss savak. Ízében citrusfélék, barack, a végén pici kese-

rűmandula. 

Medium intensity, pale lemon colour. Fresh citrus, white-fleshed peach, flowers with white petals on 
the nose. Dry, refreshing palate, long and pronounced with fresh acids. Citrus fruit, peach on the palate. 

Helle zitronengelbe Farbe mit mittlerer intensität. Frische zitrusfrüchte, Pfirsich mit hellem Frucht-
fleisch, Blumenduft mit weißen Blütenblättern. trockener, erfrischender Schluck, lange, ausgeprägte 

und frische Säuren. in seinem Geschmack zitrusfrüchte, Pfirsich, am ende wenig bittere Mandel.

650 Ft/0,1 l    4700 Ft/0,75 l

dúzSi kÉkFRankoS RozÉ 2016 Szekszárd

Ha rozé, akkor Dúzsi. Ha Dúzsi, akkor rozé. a szekszárdi pince, ahol a stílus sosem változik: világos hagy-
mahéj szín, finoman epres, szedres, boros illat, vibráló savak, hosszú, fűszeres korty. tiszta gyümölcs.

if it’s rosé, then it’s Dúzsi. if it’s a Dúzsi, then it’s a rosé. the Szekszárd winery where nothing ever 
changes: pale onion skin colour, subtle strawberry, blackberry and pepper aromas, vibrant acidity, and 

a long, spicy palate. Pure fruit.

Wenn Roséwein, dann Dúzsi. Wenn Dúzsi, dann Roséwein. Der keller in Szekszárd, wo sich der Stil nie 
ändert: helle Farbe von zwiebelschale, ein feiner Duft von erdbeere, Brombeere und Pfeffer, flimmern-

de Säuren, sowie ein langer, würziger Schluck. voller Frucht.

490 Ft/0,1 l    3600 Ft/0,75 l

PannonhalMi SauviGnon BlanC 2016 Pannonhalma

zöld füvek, fűszerek elegáns illata, kis csalán, vágott fű. intenzív savtartalom a korai fehér húsú gyümöl-
csök felé terelik az ízvilágot: zöld héjú alma, egres, kis grapefruit. Friss tavaszi, nyári karakter, vidám korty.

Green herbs and spices on the elegant nose, with a touch of nettle and cut grass. the intense acidity 
leads the flavours towards the early white-fleshed fruits: green-skinned apple, gooseberry, a touch of 

grapefruit. Fresh spring cum summer character, vivacious palate.

eleganter Duft von grünem Gras und Gewürzen, wenig nessel, gemähtes Gras. Der intensive Säurege-
halt richtet die Geschmackwelt nach frühen obstsorten mit hellem Fruchtfleisch: Grünapfel, Stachel-

beere, wenig Grapefruit. Frischer Frühling- und Sommercharakter, lustiger Schluck.

650 Ft/0,1 l    4700 Ft/0,75 l

Bock RoSÉ CuvÉe 2015/2016 villány

Hét szőlőfajta villány öregtőkéiről szüretelve, tartályban iskolázva. közepes színintenzitás, lazacos, ró-
zsaszín árnyalat, illatában és ízében szamócás, málnás, vidám. kellemes savasság és kis hozzáadott 

Co2 frissítik.

Seven grape varieties harvested from villány’s old vines, made in the tank. Medium colour intensity, sal-
mony with pinkish tints. Wild strawberry and raspberry on the vivacious nose, refreshed by the pleas-

ant acidity and a touch of added Co2.

Mittlere Farbenintensität, rosarote nuance mit lachsfarbe, in seinem lustigen Duft und Geschmack 
erdbeere und Himbeere. er wird von angenehmen Säuren und zugegebenem kohlendioxid erfrischt.  

550 Ft/0,1 l    3900 Ft/0,75 l

Rozék / Rosé Wines / Roséweine


